Aanmeld,- en Machtigingsformulier
Verzoek tot toelating als lid (donateur) van VSV Vreeswijk
Gewenste categorie aankruisen:
Veldvoetbal

:

 Senioren Zondag

 Senioren Zaterdag

 Senioren Dames

		
 Jeugd jongens

 Jeugd meisjes

 35+ Heren

Zaalvoetbal

:

 Senioren Heren

 Senioren Dames

Overige

:

 Niet spelend lid

 Donateur

Achternaam *

: 											  M /  V

Roepnaam *

:

Geboortedatum * :										
Adres *

(DD-MM-JJJJ)

:

Postcode / Plaats * :
Telefoonnummer *:
Mobiel *

:

E-mail *

:

Nieuwegein Stadspashouder *
 Nee
 Ja

(maak een kopie van de pas en lever deze in bij de dit formulier)
(Inkomensafhankelijke kortingspas; voor voorwaarden zie www.nieuwegeinstadspas.nl)

* Verplicht in te vullen

Betalingen
 automatische incasso, 3x per jaar in juli, oktober en januari (vul het machtigingsformulier in)
 per Nieuwegein Stadspas (maak een kopie van de pas en lever deze in bij de dit formulier)
Inleveren
 Bij jeugdleden vanaf 10 jaar, een recente pasfoto meegeven (met naam op de achterzijde).
 Inleveren van de formulieren kan op woensdagavond tussen 19:00 - 20:00 uur
 Inleveren van de formulieren kan via afspraak op ledenadministratie@vsvvreeswijk.nl
Ondertekening jonger dan 18 jaar
Indien de aanvrager nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dan ook achterzijde in te vullen door ouder(s) of
verzorger(ster)(s).
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Aanmeld,- en Machtigingsformulier
Ondergetekende : 										
verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen de aanvraag tot lidmaatschap van VSV Vreeswijk en de
mogelijkheid tot het sturen van mailings/nieuwsbrieven naar het door u opgegeven E-mailadres en het
plaatsen van incidentele foto’s van voetbalactiviteiten op onze mediakanalen.
Aldus naar waarheid ingevuld.
Plaats

: 			

Handtekening

: 			

Met de invulling en ondertekening van dit formulier is VSV Vreeswijk gemachtigd de verschuldigde contributie,
éénmalig inschrijfgeld en eventueel vermeerderd met boetes (gele- en rode kaart) welke zijn opgelegd door
de KNVB, periodiek per automatische afschrijving te incasseren. Tevens bent u door het aangaan van het
lidmaatschap bij VSV Vreeswijk verplicht om een vrijwilligerstaak te doen waarvoor geldt dat bij jeugdleden
een van de ouders bedoeld wordt. Bij VSV Vreeswijk is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van
toepassing, meer informatie via privacy@vsvvreeswijk.nl.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u contact opnemen met onze penningmeester via
penningmeester@vsvvreeswijk.nl of deze afschrijving laten terugboeken neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam incassant		
: Vreeswijkse Sportvereniging Vreeswijk
Adres incassant		
: Helmkruid 3
Postcode / Plaats		
: 3434 CT Nieuwegein
Land				: Nederland Incassant ID : NL52ZZZ404782340000
Kenmerk machtiging		
:
Reden betaling		
: Contributies, inschrijfgeld en eventueel boetes
In te vullen door de geïncasseerde:
Naam				:
Voorletters			

:

Adres				:
Postcode / Plaats		

:

Land				:
Rekeningnummer(IBAN)

:

Plaats				:
Handtekening 		:
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